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Probă scrisă 
Limba şi literatura ucraineană maternă 

Clasa a XI a 
Simulare 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
Прочитай уважно текст і виконай вимоги: 
 
Слово, чому ти не твердая криця,  
Що серед бою так гостро іскриться?  
Чом ти не гострий, безжалісний меч,  
Той, що здійма вражі голови з плеч?  
 
Ти, моя щира, гартована мова,  
Я тебе видобуть з піхви готова,  
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,  
Вражого ж серця клинком не проб’єш...  
(Слово, чому ти не твердая криця– Леся Українка) 
 
Вимоги: 
1. визначи до якого літературного жанру належить текст. Подай 2 характерні риси указаного 
жанру;                      10 puncte 
2. поясни пунктуацію;          6 puncte 
3. добери антоніми до таких слів твердая, вражі;      5 puncte 
4. випиши з тексту метафори;         5 puncte 
5. подай споріднені слова від слова мова.        4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Напиши твір – роздум під заголовком «Кобзар – невичерпна книга на віки. (2-4 сторінки) 
 

Вимоги: 
1. наявність у тексті вказаної теми;         4 puncte 
2. визначення літературного жанру;        6 puncte 
3. життєвий і творчий шлях славетного поета; різноманітність тематики; приклади відомих 
творів; значення творчості Т. Шевченка в історії української літературу;            10 puncte 
4. присутність у тексті художнього стилю;        6 puncte 
5. логічна послідовність тексту і правопис.       4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
Тебе звати Максим/Ярослава Фрасин. Ти випусник Педагогічного ліцею ім. Івана Франка, м. 
Бая Маре. На окремій сторінці напиши заяву в якій звертаєшся до декана Філологічного 
факультету Мараморошського Університету прийняти твої документи для вступних ексаменів. 
 

Вимоги: 
1. використання термінології ділової літератури, властивій заяві;     4 puncte 
2. дотримання форм побудови такого виду тексту;       6 puncte 
3. використання даних, вказаних у сюжеті;                10 puncte 
4. правопис і логічна послідовність тексту;        6 puncte 
5. оформлення тексту на сторінці.          4 puncte 


